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Deze week is het de week tegen Pesten. Uit ervaring weet ik wat het met je kan doen.  
Met buikpijn naar school, geen zin hebben, bepaalde situaties en plaatsen ontwijken. Ik ken 
veel mensen in mijn omgeving die het hebben meegemaakt. Het onderwerp is regelmatig in 
het nieuws, zoals ook deze week bij het televisieprogramma het Klokhuis en zijn er  
programma’s gemaakt zoals Project P. Hierdoor is het onder de aandacht en wordt pesten  
bespreekbaar gemaakt. In mijn praktijk is het ook een terugkerend item. In deze column schrijf 
ik er in het kort over en geef ik je een aantal tips.  
 
Negatief naar positief 
Als kind had ik last van exceem. Jeuk, krabben, continue. Blijkbaar een reden om me op school te pesten. 
Vlooienkind. Wat ik me er nog van kan herinneren is dat ik het toen vervelend vond om gepest te worden. 
Werd er verlegen van. Gelukkig heeft het pesten niet lang geduurd, rond mijn 8e ben ik verhuisd naar een 
andere school. Toen hield het op. De negatieve ervaring en het gevoel daarbij heb ik heb ik leren om te 
buigen. Het gevoel is omgezet naar kracht en vertrouwen. En dat gevoel gun ik iedereen die gepest is of nu 
nog wordt. Wat het je oplevert is een boost aan zelfvertrouwen. Je leert jezelf kennen en de ander. En met 
de gegeven handvatten kan je positief de toekomst in. 
 
Er is een verschil met het pesten van vroeger en met nu. Het heeft 
een grotere vorm aangenomen. Sinds de komst van internet is  
pesten continue, 24 uur per dag. En de impact is groot. Wanneer 
jongeren bij mij komen vinden ze het tijd om er achter te komen 
hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ze zijn er klaar voor om niet 
meer gepest te worden of zelf te pesten (op welke manier dan ook). 
Tijd voor verandering. Tijdens de coaching wordt er gewerkt aan  
verschillende thema’s; we bouwen aan zelfvertrouwen, gaan aan de 
slag met de talenten en met de verbale en non-verbale houding.  
 
Wat kan je nu al doen?  
Praat er met iemand over. Met je ouder(s), een jongerenwerker, je 
leraar of mentor, je beste vriend(in), een vertrouwenspersoon of 
coach...bij iemand waarbij je je veilig voelt. Je hart luchten helpt, het 
geeft weer ruimte om rustig adem te halen en samen te kijken naar 
oplossingen. Je bent het waard om voor jezelf op te komen. Word je gepest via internet? Meld het bij de 
beheerder van die site en bewaar de informatie voor het bewijs. Maak het bespreekbaar, geef het signaal 
af. Uiteraard is er meer informatie te vinden op internet, met tips, links en materiaal: weektegenpesten.  
 
Wil je bij mij in de praktijk een persoonlijk gesprek? Je hart luchten, bouwen aan je (zelf)vertrouwen? Je 
bent van harte welkom. Contact me gerust, de intake is vrijblijvend. 
 
Shelley Brandon 
Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 
Wil je een specifiek probleem, thema of vraag behandeld zien? Laat het me weten!  
 
 
www.shelleybrandon.nl  |  info@shelleybrandon.nl  |  06 - 291 293 98  |  
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